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Callens als speciale gast schept de Sunset 
Swing bijzonder hooggespannen 
verwachtingen. Tom speelde bij de 

immens populaire Lady Linn and her 
Magnificent Seven. 

In 2016 richtte hij Lester’s Blues op. Een 
septet dat een hommage brengt aan de 

swingstijl en de muziek uit de dertiger 
jaren. In maart 2018 kwam het album: 
“Hommage to Lester Young and the Basie-

Ites” uit. 
“Het Nieuwsblad” uit België kopte: 

“Lester’s Blues: Tom Callens zorgt voor de 
muzikale ontdekking van de Gentse 
Feesten 2018” 

Wij begroeten U graag op zondag 24 
februari om 14.00 uur in onze 
Jazzclub in Auberge de Rousch. 

Entreeprijs: 
regulier € 15,00, 
vriend van de jazzclub € 10,00, 

jeugd (t/m 22 jaar) € 7,50. 
 

Terugblik op het concert van de Savoy 
Jazzmen van 20 januari j.l. 
 

Op het podium een zevental gelouterde 
muzikanten die hun sporen in de jazz wel 

hebben verdiend. 
Bandleider Karel de Jong wist zowel de 
band als de bezoekers te binden met 

goede muziek maar ook met humor en 
wetenswaardigheden over de classic jazz. 

Het openingsnummer Red River Valley, 

nee niet van de Brunssummerheide, zette 

de toon voor de rest van de middag. 
Verrassend was, dat bij dit optreden 
meerdere nummers van ‘Acker’ Bilk in het 

repertoire van de Savoy Jazzmen waren 

opgenomen. Wie het nog niet weet, 

Sunset Swing Jazzband 

De band bestaat uit vijf muzikanten met 
een gemeenschappelijke liefde: de 

swingstijl uit de jaren dertig en veertig. 
De stijl is afkomstig van de leden van The 
Sunset Music Company. Vandaar dat ze 

hun naam naar die band verwijzen, waarin 
musici speelden zoals; Jim Goodwin, Dan 

Barret, John Smith en Jeff Hamilton. Later 
werd deze muziek in Nederland 
uitgedragen door o.a Tom Baker en Joop 

Hendriks. 
Kenmerkend voor de Sunset Swing band is 

een altijd stuwende ritmesectie en de wat 
losse manier van spelen door de blazers. 
Er is altijd sprake van een jamsfeer. In die 

sfeer completeert een wisselende, in hun 
stijl  passende, rietblazer de groep. 

 

Muzikanten 

Wouter Nouwens – banjo 
Bart Goosen – contrabas 
Fred Weller – drums 

Carlo van Bijsterveld – cornet 
Philippe de Smet – trombone 

 
Speciale gast: Tom Callens – saxofoon 

 
Met de Belgische tenorsaxofonist Tom 

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/
mailto:info@jazzclubzuidlimburg.nl
https://lestersblues.bandcamp.com/album/red-label-hommage-to-lester-young-the-basie-ites
https://lestersblues.bandcamp.com/album/red-label-hommage-to-lester-young-the-basie-ites
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blshe_03621650
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blshe_03621650
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blshe_03621650


 
 

 

 

 

Jazz in de regio. 

Zon 10 feb Antoine Trommelen Kwartet  Parkstad Theater Kerkrade (kleine zaal)   12.00u 

Zon 10 feb Gumbo Jazz Band   Café de Pieter Maastricht     15.00u 

Zon 24 feb Sunset Swing    Jazzclub Zuid-Limburg, Auberge de Rousch 14.00u 

 

 

‘Acker’ Bilk was een befaamde Engelse 

klarinettist die in 2014 overleden is. 
 

 
 

Het openingsnummer Red River Valley, 
zette de toon voor de rest van de middag. 
Verder I get the Blues, Strangers on the 

Shore en Creole Jazz van ‘Acker’ Bilk door 
Karel op klarinet gespeeld hielden de aan-

dacht vast. Als bandleider nam hij inder-
daad muzikale verantwoordelijkheid. Maar 

ook Somewhere over the Rainbow door 
Frits op bugel waren van uitstekend ni-
veau. Absoluut niet te vergeten en heel 

belangrijk voor een stuwend ritme alle 
muzikanten op de achtergrond. 

De derde en laatste set werd Black and 
Blue, een speciaal nummer uit 1929 ge-
speeld en gezongen door Karel de Jong en 

geschreven door Fats Waller Brooks en 
Razaf. Het thema ging over het verschil 

tussen zwart en blank en de tekst van dat 
nummer is helaas nog actueel tot op de 
dag van vandaag. 

Met Tell ‘m About Me en Bare Foot Baby 
begon de band langzaam het middagcon-

cert af te sluiten. Om iedereen helemaal 
met een blij gevoel huiswaarts te laten ke-
ren werd met You are my Sunshine als 

‘uitsmijter’ de laatste noten geblazen. 
 

 

 
 

& 
Jazzclub Zuid-Limburg 

THEATER KERKRADE – Kleine zaal 
 

Antoine Trommelen Kwartet 
 

APPELTAARTMATINEE 
 
Vier internationale musici op het podium: 

Antoine Trommelen (NL) (saxen). Uwe 
Rössler (D) (piano). Bart Wouters (NL) 

(bas). Frederik van den Berghe (B) 
(drums). 

Los van elkaar stonden ze met de grootste 
solisten op nagenoeg alle bekende jazzfes-
tivals. 

 
Zondag 10 feb. 2019  

Aanvang 12.00 uur 
Duur 2 x 45 minuten. 
Entree € 12,00 

 
Na afloop wordt de bezoekers een gratis 

kop koffie met een stukje appeltaart aan-
geboden. 
 

N.B. 
Vanwege de betrokkenheid van de jazzclub 

bij het tot stand komen van dit concert 
krijgen donateurs/vrienden van de Jazzclub  
Zuid-Limburg, op vertoon van hun lidmaat-

schapspas, 30% (€ 3,60) korting!  
 

Resterend programma seizoen  
2018-2019 
 

24-02-2019 Sunset Swing 
31-03-2019 Willie Ashman Original JB  

28-04-2019 The Phoenix Jazzband 
26-05-2019 The Revivalists 
 

Aanvangstijd van de concerten steeds 
zondag 14.00 uur in Auberge de Rousch.  

Zaal open vanaf 13.00 uur. 
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